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Jídelníček KZ - Most 16.01.2023 - 22.1.2023
Datum tisku: 09.01.2023

Změna jídelního lístku vyhrazena !

Hodnota potravin pro přípravu oběda Z1, Z2, Z3 včetně polévky (cena stravenky 28,- Kč) činí 23,14 Kč.Hodnota potravin pro přípravu oběda Z6 "PREMIUM" včetně polévky ( cena stravenky 38,- Kč) činí 31,40 Kč.Hodnota potravin pro přípravu doplňkové nabídky D1 - D4 činí 6,60 Kč. Pokrmy obsahují alergeny - číslo u pokrmu označuje druh alergenu.vm - veřpové maso

ovocný kysel; A: 1.1,VM

sojový salát s pórkem a kečupem 200g; A: 1.1,6,VM

rohlík 2ks; polévka kapustová s uzeným masem; A: 1.1,1.3,VM

salát z červené řepy 200g; A: 1.1,VM

polévka fazolová, pražské brambory, salát z čínského zelí s pomerančem; A: 1.1,3,4,6,7,9,10,VM,1

polévka fazolová, bramborové knedlíky plněné uzeným masem a uzeninou, červené a bílé zelí, maštění olej a cibule; A: 1.1,3,6,VM

polévka fazolová, přírodní vepřový řízek, brambory vařené, lutenice; A: 1.1,VM

1ks banán + 1 ks jablko; A:

pudink s ovocným sirupem 200g; A: 7

rohlík 2ks; polévka fazolová; A: 1.1,1.3,VM

celerový salát s jogurtem a pomerančem 200g; A: 7,9

polévka hovězí se smaženým hráškem, vařená vejce 2ks, brambory vařené, dušený špenát; A: 1.1,3,7,9,1

polévka hovězí se smaženým hráškem, smažená tilápie, brambory vařené, maštění ramou 15g, tatarská omáčka 1ks; A: 
1.1,1.3,3,4,7,9,10

polévka hovězí se smaženým hráškem, klopsy v rajské omáčce, těstoviny; A: 1.1,3,7,9,VM

rohlík 1 ks; rybí pomazánka velká; A: 1.1,1.3,4,7

rýžová kaše se skořicí 200g; A: 7

rohlík 2ks; polévka hovězí se smaženým hráškem; A: 1.1,1.3,3,7,9

lehký slovenský bramborový salát  200g; A:

polévka s vaječnou jíškou, sojové nudličky po mexicku, dušená rýže; A: 1.1,3,4,6,7,9,VM,1

polévka s vaječnou jíškou, sekaná svíčková, houskové knedlíky; A: 1.1,1.3,3,7,9,VM

polévka s vaječnou jíškou, vepřová pečeně, brambory vařené, dušená mrkev; A: 1.1,3,9,VM

obložená houska; A: 1.1,1.2,1.3,3,6,7,10,11,VM

mrkvový salát s křenem 200g; A:

rohlík 2ks; polévka s vaječnou jíškou; A: 1.1,1.3,3,9,VM

fazolkový salát s uzeninou 200g; A: 6,VM
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polévka kuřecí s rýží, marinovaný krůtí plátek, brambory vařené, koprový drezink; A: 1.1,3,7,9

polévka kmínová, uzené maso, bretaňské fazole, maštění olej a cibule, zelný salát; A: 1.1,3,9,VM

polévka kulajda, zapečené těstoviny s houbami a vejci, salát z kysaného zelí; A: 1.1,3,4,6,7,9,VM,1

polévka kulajda, hovězí maso na houbách, houskové knedlíky; A: 1.1,1.3,3,7,VM

polévka kulajda, zapečený prejt, brambory vařené, kysané zelí, maštění ramou 15g; A: 1.1,1.3,3,7,VM

vejce plněná hořčičnou pěnou 2ks; rohlík 1 ks; A: 1.1,1.3,3,10

smíšený luštěninový salát 200g; A:

rohlík 2ks; polévka kulajda; A: 1.1,1.3,3,7,VM

salát z kysaného a hlávkového zelí 200g; A:

polévka kapustová s uzeným masem, buchty s mákem 3ks, kakao; A: 1.1,3,4,6,7,9,VM,1

polévka kapustová s uzeným masem, studentský řízek, bramborová kaše, mrkvový salát s jablky, maštění ramou 10g; A: 1.1,3,6,7,VM

polévka kapustová s uzeným masem, kuřecí maso na paprice, dušená rýže; A: 1.1,7,VM


